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Unia Europejska promuje
bezpieczeństwo, pokój,
międzynarodową
współpracę, demokrację,
rządy prawa i prawa
człowieka. Kooperacja i
współpraca w dziedzinie
polityki międzynarodowej
pomiędzy państwami
członkowskimi UE 
zainicjowana została 
na początku lat 
siedemdziesiątych. 



Unia Europejska 
�

Wzmocnione bezpieczeństwo

W roku 1999 określono 5 celów Wspólnej Polityki
Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB):

• ochrona wspólnych wartości takich jak pokój,
demokracja, rządy prawa i prawa człowieka,

• wzmocnienie bezpieczeństwa Unii Europejskiej we
wszystkich jej aspektach,

• utrzymanie pokoju i wzmocnienie bezpieczeństwa
międzynarodowego,

• promocja współpracy międzynarodowej,
• wzmocnienie demokracji i rządów prawa,

poszanowanie dla praw człowieka i jego wolności.

Główne zadania i cele stojące przed WPZiB ustanawiają
szefowie państw i ministrowie zagraniczni państw
członkowskich UE.

Unia Europejska ustanowiła również funkcje Wysokich
Przedstawicieli w rejonach konfliktów. Ustanowienie tego
bezpośredniego kontaktu ułatwia pomoc ekonomiczną
dla tych obszarów i pozwala UE grać aktywną rolę w
rozwiązaniu konfliktu.

UE jest również zaangażowana w pogłębianie
współpracy na polu Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa
i Obronności, która zajmuje się wszystkimi aspektami
dotyczącymi bezpieczeństwa, włączając w to politykę
obronną. UE wzmacnia EPBiO poprzez duży nacisk na
pomoc humanitarną, zadania ratownicze, utrzymanie
pokoju, tworzenie sił do zadań bojowych — Siły
Szybkiego Reagowania. 



Europejscy Socjaliści  
�

Przede wszystkim zapobieganie
konfliktom

Dla Europejskich Socjalistów najważniejszym priorytetem
jest zapobieganie konfliktom oparte przede wszystkim na
współpracy gospodarczej, pomocy humanitarnej i 
odbudowie.
Europejscy Socjaliści uważają promocję praw człowieka i
demokracji jako jeden z głównych priorytetów ich pracy
parlamentarnej.

Europejscy Socjaliści silnie popierają wysiłki zmierzające
do rozbrojenia, co oznacza koniec zagrożenia jądrowego.
Europejscy Socjaliści walczą również o wyeliminowanie
ryzyka powodowanego rozpowszechnieniem min, broni
palnej, rakiet balistycznych oraz broni biologicznej i
chemicznej. 



Przyszłe Korzyści 
�

Najsilniejszy aktor na arenie
międzynarodowej

Powiększona Unia Europejska będzie jednym z 
najsilniejszych aktorów na arenie międzynarodowej,
zdolnym promować swe wartości takie jak pokój,
demokracja, międzynarodową współpracę, rządy prawa i
prawa człowieka. Wspólna polityka zagraniczna jest
również potrzebna po to, by przeciwstawić się takim
zagrożeniom jak terroryzm i rozpowszechnianie broni
masowej zagłady. Są to bowiem zagrożenia, które nie
mogą zostać rozwiązane poprzez samodzielną akcję 
jednego państwa. 

UE podejmuje decyzje dotyczące polityki zagranicznej
najczęściej poprzez jednomyślność szefów państw
państw członkowskich. To oznacza, że aby decyzja
została podjęta muszą się na nią zgodzić wszystkie
państwa członkowskie, bez względu na ich rozmiar. Ta
zasada będzie zachowana również po rozszerzeniu UE.
Dzięki temu państwa ze sobą współpracujące mają
wyjątkową i niepowtarzalną możliwość promowania
własnych wartości na arenie międzynarodowej. Coś, co
nie byłoby możliwe gdyby działały one osobno.



Aby dowiedzieć się więcej, co robią
Europejscy Socjaliści na polu Wspólnej
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
zajrzyj na nasza stronę internetową:

�

PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontakt 
Klub Parlamentarny Partii 
Europejskich Socjalistów, 
Parlament Europejski, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int
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http://www.sld.org.pl http://www.uniapracy.org.pl


